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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

 
 

 

SCSZG/18/164 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/091 VAN 3 JULI 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS AAN DIVERSE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID 

DOOR DE ORGANISATIES VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN DIE 

INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING BEVOEGD ZIJN VOOR HET 

BEHEER EN DE BETALING VAN DE GEZINSBIJSLAG 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Ingevolge de zesde staatshervorming worden de deelstaten ten laatste op 1 januari 2020 ten 

volle bevoegd voor het beheer en de betaling van de gezinsbijslag, die als bijkomende 

persoonsgebonden aangelegenheid werd opgenomen in de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen. De taken van de voorheen op het federaal niveau 

bevoegde openbare instelling van sociale zekerheid, het Federaal Agentschap voor de 

Kinderbijslag FAMIFED, destijds de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

(RKW), zullen aldus worden overgeheveld naar diverse organisaties van de gemeenschappen 

en gewesten, namelijk Kind en Gezin en het Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen 

in het Kader van het Gezinsbeleid (voor de Vlaamse Gemeenschap), het Agence pour une 

Vie de Qualité (voor het Waals Gewest), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het Ministerium der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft Belgiens (voor de Duitstalige Gemeenschap). 

 

2. Tot op heden doen diverse instellingen van sociale zekerheid en andere organisaties voor het 

uitvoeren van hun opdrachten een beroep op de persoonsgegevens van de sector van de 

kinderbijslag, beheerd door FAMIFED en de kinderbijslagkassen. Het is aangewezen dat zij 

in de toekomst hun taken op een efficiënte wijze kunnen blijven verrichten, met dezelfde 

persoonsgegevens, die voortaan ter beschikking zouden worden gesteld door de organisaties 

van de gemeenschappen en gewesten die de gezinsbijslag beheren en betalen. 
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3. Vooreerst werden diverse instellingen van sociale zekerheid en andere organisaties reeds 

gemachtigd om het Kadaster van de Gezinsbijslagen te raadplegen. Die door FAMIFED 

beheerde gegevensbank (vroeger het Nationaal Repertorium van de Kinderbijslag) bevat per 

kinderbijslagdossier gegevens ter identificatie van de personen die het recht op kinderbijslag 

verkrijgen (de rechthebbenden), de personen aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald (de 

bijslagtrekkenden) en de betrokken kinderen (de rechtgevenden), aangevuld met de periodes 

waarin het recht op kindersbijslag geldt, de gegevens waarmee het bevoegde betalingsorgaan 

kan geïdentificeerd worden en de referentie van het dossier. Per raadpleging worden de 

volgende gegevens ter beschikking gesteld: het identificatienummer van het bevoegde 

kinderbijslagfonds en het bureau, het interne dossiernummer, de hoedanigheid van de 

persoon van wie gegevens worden opgevraagd, de periode van het recht op kinderbijslag 

(begindatum en einddatum), de code “geplaatst kind”, de code “cumulatie”, de datum van de 

laatste bijwerking van het kinderbijslagdossier, de verbanden met de andere betrokken 

personen (identificatienummer van de sociale zekerheid en hoedanigheid) en gegevens over 

het kraamgeld en de adoptiepremie (datum van uitbetaling en rang). 

 

4. Hebben aldus toegang tot het Kadaster van de Gezinsbijslagen voor het realiseren van hun 

respectieve opdrachten: de Federale Pensioendienst (FPD) als opvolger van de Rijksdienst 

voor Pensioenen (RVP) en de Administratie der Pensioenen (ADP) / Pensioendienst voor de 

Overheidssector (PDOS) (beraadslaging nr. 01/77 van 2 oktober 2001 en beraadslaging nr. 

06/53 van 18 juli 2006), de Directie-Generaal Personen met een Handicap (beraadslaging 

nr. 01/77 van 2 oktober 2001, beraadslaging nr. 06/01 van 17 januari 2006 en beraadslaging 

nr. 09/50 van 1 september 2009), de Cel Kinderbijslag van de Directie-Generaal 

Beleidsondersteuning en Beleidscoördinatie (beraadslaging nr. 01/92 van 11 december 

2001), de Dienst Reglementering van de Directie-Generaal Sociaal Beleid (beraadslaging 

nr. 05/18 van 5 april 2005) en de Directie-Generaal Zelfstandigen (beraadslaging nr. 08/02 

van 15 januari 2008) van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het Federaal 

Agentschap voor de Beroepsrisico’s FEDRIS als opvolger van het voormalige Fonds voor 

Arbeidsongevallen (FAO) (beraadslaging nr. 01/77 van 2 oktober 2001), het Rijksinstituut 

voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de fondsen voor de sociale 

verzekeringen van zelfstandigen (beraadslaging nr. 05/47 van 22 november 2005), de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen (VMSW) als opvolger van de Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij (VHM) en de Vlaamse maatschappijen voor sociale huisvesting 

(beraadslaging nr. 06/04 van 17 januari 2006), de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn (OCMW) (beraadslaging nr. 08/65 van 4 november 2008), het Vlaams Woningfonds 

(beraadslaging nr. 17/55 van 4 juli 2017) en de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en de Brusselse openbare vastgoedmaatschappijen 

(beraadslaging nr. 17/92 van 7 november 2017). 

 

5. Voorts kan FAMIFED zich ook beroepen op enkele “algemene” beraadslagingen, waarbij de 

instellingen van sociale zekerheid gezamenlijk werden gemachtigd om onder bepaalde 

voorwaarden gegevens mee te delen aan bepaalde categorieën bestemmelingen. 

 

 Bij beraadslaging nr. 95/58 van 24 oktober 1995, gewijzigd op 12 mei 1998, werden de 

instellingen van sociale zekerheid gemachtigd om gegevens mee te delen aan de personen en 

organisaties die in naam en voor rekening van de sociaal verzekerden optreden en over een 

(schriftelijke/stilzwijgende) lastgeving beschikken en aan de instanties bedoeld in artikel 14, 
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eerste lid, 2° tot 4°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (zoals werkgevers en sociale secretariaten). 

 

 Bij beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996, gewijzigd op 10 augustus 1999, werden 

de instellingen van sociale zekerheid gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden gegevens 

mee te delen aan bepaalde bestemmelingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun 

opdrachten (zoals de politiediensten, de rechtbanken, de belastingdiensten, het Rekenhof, de 

notarissen, de advocaten, de gerechtsdeurwaarders, de vereffenaars van faillissementen en de 

diplomatieke en consulaire posten). 

 

 Bij beraadslaging nr. 99/25 van 2 maart 1999 en beraadslaging nr. 00/58 van 9 mei 2000 

werden de instellingen van sociale zekerheid gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden 

gegevens ter beschikking te stellen van schuldbemiddelaars, voor zover die in het kader van 

een collectieve schuldenregeling vragen om nuttige inlichtingen met betrekking tot de 

samenstelling en de vindplaats van het vermogen van de schuldenaar op wie de collectieve 

schuldenregeling van toepassing is. 

 

6. Ten slotte heeft het sectoraal comité diverse organisaties gemachtigd om voor specifieke 

doeleinden (een selectie van) persoonsgegevens van FAMIFED te verwerken: 

 

 Bij beraadslaging nr. 93/20 van 7 december 1993 werd de kinderbijslagsector door het 

Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (de voorganger van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid) gemachtigd om bepaalde 

gegevens te verstrekken aan het Bestuur van de Bijzondere Jeugdbijstand van de 

Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

 Bij beraadslaging nr. 95/48 van 12 september 1995 werden de RKW (FAMIFED) en de 

kinderbijslagfondsen gemachtigd om gegevens van rechthebbenden en bijslagtrekkenden 

over te maken aan werkgevers en sociale secretariaten (om de werknemers in te lichten over 

hun rechten, bijkomende voordelen toe te kennen en de sociale/fiscale regelgeving toe te 

passen) en aan verzekeringsinstellingen en huisvestingsmaatschappijen (om allerlei sociale 

voordelen toe te kennen). 

 

 Bij beraadslaging nr. 98/60 van 13 oktober 1998 werd een machtiging verleend voor de 

mededeling van gegevens met betrekking tot kinderen die voor kinderbijslag in aanmerking 

komen aan de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het 

Departement Algemene Zaken en Financiën van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, voor de automatische toekenning van verminderingen inzake onroerende 

voorheffing. 

 

 Bij beraadslaging nr. 07/45 van 4 september 2007 werden de kinderbijslagfondsen voor 

werknemers, de overheidsinstellingen die zelf kinderbijslag betalen en geïntegreerd zijn in 

het kadaster van de kinderbijslag, de fondsen voor de sociale verzekeringen van zelfstandigen 

en de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid gemachtigd om bepaalde gegevens uit te 

wisselen, met het oog op de efficiënte toekenning van het recht op de toeslag op de gewone 

kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. 
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 Bij beraadslaging nr. 08/76 van 2 december 2008 werd de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid door het sectoraal comité gemachtigd om bepaalde gegevens, waaronder gegevens 

van FAMIFED, te verwerken ten behoeve van de NMBS, met het oog op het toekennen van 

verlaagde tarieven aan bepaalde categorieën sociaal verzekerden (onder meer in functie van 

het aantal personen ten laste in het gezin van de betrokkene, zoals de kinderen die recht op 

kinderbijslag geven). 

 

 Bij beraadslaging nr. 14/53 van 1 juli 2014 werd de RKW (FAMIFED) gemachtigd om 

enkele gegevens (aantal kinderen ten laste die recht geven op kinderbijslag, periode van het 

recht en periode van de uitbetaling) mee te delen aan de Directie Huisvesting van de 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor het toekennen van huisvestingstoelagen en 

huurtoelagen (het aantal kinderen ten laste wordt in aanmerking genomen bij de controle van 

de toekenningsvoorwaarden en bij de berekening van het bedrag van de toelagen). 

 

 Bij beraadslaging nr. 15/71 van 3 november 2015 en beraadslaging nr. 16/97 van 4 oktober 

2016 werd FAMIFED gemachtigd om gegevens over te maken aan de Cel Premies van de 

Directie “Bâtiments durables” van het Departement “Energie et Bâtiment durable” van de 

“Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du 

Patrimoine et de l’Energie” (DGO4), voor de toekenning van energiepremies en premies voor 

woningrenovatie. 

 

 Bij beraadslaging nr. 18/05 van 9 januari 2018 werd FAMIFED gemachtigd om gegevens 

mee te delen aan de Direction Générale Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du 

Logement, du Patrimoine et de l’Energie" (DGO4) van de Waalse overheidsdienst, voor de 

toekenning van premies door de dienst “Primes à l’Achat” bij de aankoop van een woning 

(het inkomen van de betrokkene mag bepaalde grenzen niet overschrijden maar die grenzen 

worden verlaagd in functie van het aantal kinderen ten laste). 

 

 Bij beraadslaging nr. 18/36 van 6 maart 2018 werd FAMIFED gemachtigd om bepaalde 

gegevens over kandidaten/huurders te verschaffen aan de Société wallonne du Logement en 

aan de erkende openbare huisvestingsmaatschappijen, voor het beheer van de kandidaturen 

inzake sociale woningen en het beheer van de huurdossiers inzake sociale woningen (er 

gelden specifieke regels ten aanzien van kwetsbare gezinnen, gezinnen met een bescheiden 

inkomen en gezinnen met een gemiddeld inkomen). 

 

 Bij beraadslaging nr. 18/59 van 8 mei 2018 werd FAMIFED gemachtigd om enkele 

gegevens mee te delen aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit voor de 

uitvoering van zijn opdrachten met betrekking tot de onroerende voorheffing (gezinnen 

kunnen immers onder bepaalde voorwaarden genieten van een vermindering van de 

onroerende voorheffing, bijvoorbeeld in functie van het aantal kinderen die recht geven op 

kinderbijslag). 

 

7. De machtigingen vervat in de hogervermelde beraadslagingen zouden van toepassing worden 

verklaard op de hogervermelde organisaties van de gemeenschappen en gewesten die instaan 

voor het beheren en betalen van de gezinsbijslag, doch enkel voor zover zij dezelfde gegevens 

verwerken als hun federale voorganger FAMIFED en voor zover de bestemmelingen of hun 
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opvolgers in rechte die gegevens nog steeds nodig hebben om hun opdrachten te kunnen 

uitvoeren. 

 

8. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid wordt aldus verzocht 

om de hogervermelde beraadslagingen met betrekking tot de mededelingen van gegevens 

door FAMIFED en de kinderbijslagkassen toepasselijk te verklaren op de mededelingen van 

dezelfde gegevens door Kind en Gezin en het Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen 

in het Kader van het Gezinsbeleid, het Agence pour une Vie de Qualité, de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Ministerium der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft Belgiens, aan dezelfde bestemmelingen (of eventueel de organisaties die 

inmiddels hun taken hebben overgenomen) en voor de realisatie van dezelfde doeleinden 

(voor zover die nog steeds als dusdanig gelden). Aldus zou de continuïteit van de uitvoering 

van de taken van de bestemmelingen kunnen worden gegarandeerd, ook na de formele 

overdracht van de bevoegdheid inzake kinderbijslag door de federale overheid aan de 

deelstaten. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

9. Voor zover de organisaties van de gemeenschappen en gewesten die voortaan bevoegd zijn 

voor de gezinsbijslag dezelfde gegevens verwerken als bedoeld in de hogervermelde 

beraadslagingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, 

zouden zij in staat moeten zijn om die gegevens (net als hun federale voorganger) ter 

beschikking te stellen van de instellingen van sociale zekerheid en de andere organisaties die 

daartoe reeds werden gemachtigd. 

 

10. Voor de uitvoering en de toepassing van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid heeft de term “sociale 

zekerheid” onder meer betrekking op de regelingen opgesomd in artikel 21 van de wet van 

29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 

(waaronder de gezinsbijslag) en artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 

houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (waaronder de familiale 

uitkeringen) en heeft de term “instellingen van sociale zekerheid” onder meer betrekking op 

de openbare instellingen van sociale zekerheid en de federale overheidsdiensten belast met 

de toepassing van de sociale zekerheid en op de meewerkende private instellingen van sociale 

zekerheid die erkend zijn om mee te werken aan de toepassing van de sociale zekerheid 

(waaronder de openbare en private organisaties die de gezinsbijslag regelen). Het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is bijgevolg bevoegd om zich over de 

hogervermelde mededelingen van persoonsgegevens uit te spreken. 

 

11. Het betreft diverse mededelingen van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de 

wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid vergen. 

 

12. De onderscheiden mededelingen beogen gerechtvaardigde doeleinden. Het sectoraal comité 

heeft dat reeds per mededeling vastgesteld in elk van de voormelde beraadslagingen. Voor 
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zover de betrokken bestemmelingen of hun rechtsopvolgers die doeleinden nog steeds 

nastreven, overeenkomstig de regelgeving die op hen van toepassing is, lijkt het wenselijk 

dat zij de door hen benodigde gegevens inzake kinderbijslag voortaan kunnen ontvangen van 

de dienaangaande bevoegde organisaties van de gemeenschappen en gewesten. 

 

13. De persoonsgegevens zijn voorts toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk 

is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Ook dat werd eerder door het sectoraal 

comité vastgesteld, geval per geval. De verwerkingen beantwoorden aldus aan het beginsel 

van de minimale gegevensverwerking. 

 

14. Gelet op het voorgaande besluit het sectoraal comité dat de organisaties die nu reeds voor het 

realiseren van bepaalde opdrachten toegang hebben tot het federale Kadaster van de 

Gezinsbijslagen – dat zijn de FPD, diverse directies-generaal van de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid, FEDRIS, het RSVZ en de fondsen voor de sociale verzekeringen van 

zelfstandigen, de VMSW, de Vlaamse maatschappijen voor sociale huisvesting, de OCMW’s 

het Vlaams Woningfonds en de BGHM en de Brusselse openbare vastgoedmaatschappijen 

(zie punt 4) – ook toegang krijgen tot de equivalente gegevensbanken van de 

gemeenschappen en gewesten, voor zover die dezelfde gegevens bevatten en voor zover de 

organisaties of hun opvolgers in rechte die gegevens nog altijd nodig hebben om de 

respectieve doeleinden vermeld in de hogervermelde beraadslagingen te verwezenlijken. 

Onder dezelfde voorwaarden worden de beraadslagingen vermeld onder punt 5 en punt 6 van 

toepassing verklaard op de mededeling van dezelfde gegevens door de deelstaatorganisaties 

aan de betrokken bestemmelingen. 

 

15. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het 

bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 
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Om deze redenen, verklaart 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

de beraadslagingen vermeld in de punten 4, 5 en 6 van toepassing op de mededelingen van dezelfde 

gegevens door de organisaties van de gemeenschappen en gewesten die bevoegd zijn inzake 

kinderbijslag – Kind en Gezin en het Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het Kader 

van het Gezinsbeleid (voor de Vlaamse Gemeenschap), het Agence pour une Vie de Qualité (voor 

het Waals Gewest), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest) en het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (voor 

de Duitstalige Gemeenschap) – aan dezelfde bestemmelingen of aan hun rechtsopvolgers, voor 

zover zij die gegevens nog steeds nodig hebben om de respectieve doeleinden vermeld in die 

beraadslagingen te verwezenlijken. 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel. 


